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ការអប់រជំាកិច្ចការទងំអសគ់្នា  
 

ប៉ា ន់ សណំាង មន្ដ្រីនាយកដ្ឋា ្វទិ្យាសាន្ដ្រអប់រ ំ
វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ដ្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ដ្រ្ ងគម 

                                                                                                               ន្រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុជា 
 

 
១.សសច្កដីស្ដើម 
      ការអប់រ ំជាឆ្អឹងខ្នងន្ការអភិវឌ្ឍជាត្ិ។
វទិ្យាសាន្ដ្រមា្ការរកីចម្មើ្យ៉ា ងណាក៏
មដ្ឋយ ក៏មិ្អាចខ្វះបា្្ូវការអប់រដំែរ។  

កមពុជាជា្បមទ្យ្មួយមា្មខ្ឿ្វបប
ធម៌ ែ៏ចណំា្់មួយមៅដែ្ែីអា្ីុអាមននយ៍ 
ម ើយក៏ធ្លា ប់ជាអរយិ្បមទ្យ្ ជាពិម្្
្ម័យអងគរែ៏រុងមរឿង។ កមពុជាបចចុបប្នបា្
្ិងកំពុងឈា្ែល់ែំណាក់កាលថ្មី មួយ
មទ្យៀត្ន្ការអភិវឌ្ឍ   វ ិ្ ័យអប់រ ំមឆ្ាើយត្ប
្ឹងបរបិទ្យត្បំ្់  ្ិង្កលមោក។ មិ្ដត្
ប៉ាុមណាណ ះ កមពុជាក៏មា្ម ិចឆតា ្ិងវសិាល
ភាពធំទូ្យោយជាងមុ្ ្ំមៅមលើកកមព្់
នុណ្ភាព ្បកបមដ្ឋយ្មធម៌ បរយិប្ន 
្ិងការ្ិកាមពញមួយជីវតិ្ កនុង្កបខ្ណ្ឌ  

 
 

                                                            
1 ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិងកឡីា ដែ្ទី្យបង្ហា ញែាូ វការ
អប់រកំមពុជា ឆ្ន ២ំ០៣០មោលមៅអភវិឌ្ឍ្៍
្បកបមដ្ឋយចរីភាពទី្យ៤ ឆ្ន ២ំ០០៩  

 
ទូ្យលំទូ្យោយ ្នបែណ្ត ប់មលើ ្នប់្បមភទ្យ 
្ិងក្មិត្ន្ការអប់រ ំជាពិម្្ ្្ប្ឹង
ទ្យ្ស្វ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍ្៍កមពុជា។ 
        វាចង់បង្ហា ញថា ជាការរួមចំដណ្ក
ជាមួយ្ឹងវ ិ្ ័យនានាដ្បកាា យកមពុជាជា
្បមទ្យ្មា្ចណូំ្លមធយមក្មិត្ខ្ព្ ់្ត្ឹម
ឆ្ន ២ំ០៣០ ្ិង្បមទ្យ្មា្ចណូំ្លខ្ព្ ់មៅ
ឆ្ន ២ំ០៥០។ ្មិទ្យធែលអប់រ ំ្ិងឧត្តមា្ុវត្ត្៍ 
ជាម្ចើ្ដែលកមពុជាទ្យទួ្យលបា្ពីការអ្ុវត្ត
មោលមៅអភិវឌ្ឍ្៍្ ្សវត្សរ ៍្ិងដែ្ការ
អប់រ ំ្ ្មាប់ទងំអ្់ោន  នឺជាមូលដ្ឋា ្ ែ៏
្ំខា្់ មែើមបឈីា្មៅ្ម្មចការអប់រកំនុង   
បរបិទ្យឆ្ន ២ំ០៣០ ខាងមុខ្។1 វ ិ្ ័យអប់រ  ំ
មា្តួ្នាទី្យយ៉ា ង្ំខា្់កនុ ងការអភិ វឌ្ ឍ
ធ្ធ្ល្ម្ុ្សឱ្យមា្ចំមណ្ះែឹង ្ិង
្មត្ាភាពខ្ព្់ ភាពនចន្បឌ្ិត្ សាម រត្ី្ 
្និ្ភាព ្វា្ុវត្ត្៍ ្ិង្កម្ីលធម៌ខ្ព្ ់ 
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មែើមបរួីមចំដណ្ក មលើកកមព្់ការអភិវឌ្ឍ
ឧ្ា កមម ដែលជួយបមងកើ្កមំណ្ើ ម្្ែាកិចច 
្បកបមដ្ឋយចីរភាព ្ិងបរយិប្នតាមរយៈ
ការមធវើពិពិធកមមម្ែាកិចច ការព្ងឹងភាព
្បកួត្្បដជង ្ិងមលើកកមព្ ់ែលិត្ភាព។ 
     កនុ ង្័យម្ះ ការអប់រជំាការង្ហរមយើង
ទងំអ្់ោន ដែលមដរ ត្មលើការ្ិកា ការ
មរៀ្ ការបម្ងៀ្មដ្ឋយនលយ៉ា ងណាែរល់
្ូវម្វាអប់រ ំ្ បកបមដ្ឋយនុណ្ភាព្ិង      
ែលិត្ភាព។ ដែ្ទី្យបង្ហា ញែាូ វមោលមៅ
អភិវឌ្ឍ្៌្បកបមដ្ឋយចីរភាពឆ្ន ២ំ០៣០ ្តី
ពីការអប់រ ំមៅ កមពុជាមរៀបចមំ ើងមដ្ឋយមា្
ការពិម្ោះមយបល់ ្ិងការវភិានយ៉ា ងលអិត្
លអ្ ់រវាង្ក្ួង-សាា ប័្ អនកពាក់ព័្ធ ្ិងនែ
នូអភិវឌ្ឍ្៍ មែើមបធី្លនាបា្្ូវភាព្បទក់
្កឡាោន មៅ្ឹងមោល្មយបាយមា្
្សាប់ដែលមធវើឱ្យដែ្ទី្យបង្ហា ញែាូ វម្ះ មា្
ចកខុ វ ិ្ ័យ មោល្មយបាយ ្ិងយុទ្យធសាន្ដ្ត 
្បកបមដ្ឋយភាព្បាកែ្បជាមា្្ងគត្ិភាព 
កនុងការ្ម្មចឱ្យបា្្ូវមោលមៅអភិវឌ្ឍ
្៍ ្បកបមដ្ឋយចី រភាព្តី ពីការអប់ រ ឆំ្ន ំ
២០៣០ ខាងមុខ្។ 
       ្ក្ួងអប់រកំ៏ ែូចជាសាា ប័្ពាក់ព័្ធ 
បា្ខិ្ត្ខ្ំ ម រ ៀបចំ ដែ្ការអប់ រ  ំ មោល
្មយបាយអប់រដំែលមា្លកខណ្:្បាកែ
                                                            
2 Education For All (EFA) 

្បជា ចា្់ោ្់ ដត្ម្ៅពីម្ះ ្នួសារ 
្ នម្៍ ្ិងបុនគលមាន ក់ៗក៏្ត្ូវមា្មោល
ការណ៍្អប់រដំា ល់ខ្ាួ្ែងដែរ មែើមបអីភិវឌ្ឍ្៍
បញ្ញា ញាណ្មឆ្ព ះមៅកា្់មោលមៅអភិវឌ្ឍ្៍ 
រួមោន ែូចពាកយមួយឃ្លា មលើកម ើងថា «ការ
អប់រមំែើមបទីងំអ្់ោន  ទងំអ្់ោន មែើមបកីារ
អប់រ»ំ2។ 
 

 
   នំ្ រម្ៀវមៅ៖ រូបភាពែក្្ង់មចញពីបណារ ញ

្ងគមម វ្ប ុក 
 
២.ទសសន:ទូសៅអំពីការអប់រ ំ
២-១.និយមន័យ 
        តាមវចនា្ុ្កម្មមរច្ងឃរាជ ជួន 
ណាត បា្ែរល់្័យពាកយ «អប់រ »ំ  ថាជា      
«ហាត្់ចិត្ត; បងវឹកចិត្ត; ជួ្ជុលចមំពាះវជិាា ឬ
កិរយិមារយទ្យ,  វឹកហាត្់ឲ្យសាា ត្់ជំនាញ
ជាងមុ្ , ដកឲ្យបា្លអ្បនពជាងមុ្ជា



3 

 

លំដ្ឋប់; ខ្ំ្បឹងបមំពញឧប្ិ្សយ័ឲ្យបរបូិណ៌្, 
ខ្ំកសាង្្សបុំណ្យកុ្លរកាទុ្យកពុំឲ្យ
មា្ មង, មិ្ឲ្យមា្ថាន ងំថាន ក់; ប្ាុ ំបារមី,
្ពះបរមមពាធិ្ត្វបា្អប់របំ្ាុ ំបារមីអ្់
កាលយូរអដងវង។ មបើមយងតាមវចនា្ុ្កម
បរមទ្យ្មួយបា្បញ្ញា ក់ថា «ការអប់រជំា
ែំមណ្ើ រការន្ការទ្យទួ្យលឬែរល់ជូ្្ូវការ
បម្ងៀ្ឬការដណ្នាជំា្បព័្ធ ជាពិម្្
មៅសាោមរៀ្ឬសាកលវទិ្យាល័យ»។ តាម
វចនា្ុ្កមCambridge Dictionary ព្យល់
ថា៖ «ែមំណ្ើ រការន្ការបម្ងៀ្ ឬ ការ្ិកា 
ជាពិម្្ មៅកនុងសាោ ឬ មហាវទិ្យាល័យ 
ឬ ចមំណ្ះែឹង ដែលមយើងទ្យទួ្យលបា្»។3 
   ការអប់ រមំា្្័យថា ការ្ិកាមែើមប ី
ទ្យ ទួ្យលបា្ចំមណ្ះែឹង្ិងការយល់ែឹង
កា្់ដត្្ីុជម្ៅមលើមុខ្វជិាា មែសងៗដែល្ត្ូវ
យកមកអ្ុវត្តកនុ ងជីវតិ្្បចនំថ្ៃ។ ការអប់រ ំ
មិ្្ត្ូវបា្កណំ្ត្់ចមំពាះដត្ចមំណ្ះែឹងពី
ម្ៀវមៅប៉ាុ មណាណ ះមទ្យ ប៉ាុ ដ្រវាក៏អាចទ្យទួ្យល
បា្តាមរយៈបទ្យពិមសាធ្៍ជាក់ដ្រងមៅ
ខាងម្ៅថាន ក់មរៀ្ែងដែរ។ ម្ៅពីម្ះក៏
មា្ការមលើកម ើងបដ្ាមមទ្យៀត្ថា ការអប់រ ំ
នឺកិចចែំមណ្ើ រការអភិវឌ្ឍការ្ិកាឬការ

                                                            
3 The process of teaching or learning, especially in 
a school or college, or the knowledge that you get 
from. 

បណ្រុ ះបណារ លកាយ្មបទ ្ត្ិបញ្ញា  
្ិង ្ីលធម៌តាមរយៈ្នប់្កមមភាពអប់រ ំ
ការមធវើឲ្យអនក្ិកាទ្យទួ្យលបា្្ូវ្ំណំុ្
ចំមណ្ះែឹង ជំនាញ ្មត្ាភាព្ិងត្នមា។ 
ការមធវើឲ្យម្ុ្សកាា យជាបុនគលលអដែលមា្
្បមយជ្៍្្មាប់ខ្ាួ្ឯង ្នួសារ ្ នម្៍ 
្មានម ្បមទ្យ្ជាត្ិ  ្ិងពិភពមោក   
ទងំមូល។4 
         ជាការ ពិ ត្ណា្់  កា រអប់ រ ំនឺ ជា
្កមមភាព ដែលមា្មោលបំណ្ង្ំមៅ
ែល់ការ្ម្មចបា្្ូវមោលបំណ្ងមួយ
ចំ្ួ្ ែូចជាការបញ្ាូ ្ចំមណ្ះែឹង ឬការ
ជំរុញជំនាញ ្ិងចរតិ្លកខណ្ៈ។ មោល
បណំ្ងទងំម្ះអាចរួមបញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍ្៍
ការយល់ែឹង ្្ិទ្ភាព ម្ចកតី្បបុរ្ 
្ិងភាពមសាម ះ្ត្ង់។ ្ទឹ្យ្រីខ្ាះ ត្្មូវឱ្យការ
អប់ រនំា ឱំ្ យ ្ិ្សមា្ភាព្បម ើ្ រ ម ើង          
ខ្ណ្ៈមពលដែលអនកមែសងមទ្យៀត្ចូលចិត្ត
្ិយម្័យអពា្កឹត្ត្នមាន្ពាកយ។ កនុ ង
្័យខុ្្ោន ប្តិច ការអប់រកំ៏អាច្ំមៅមៅ
មលើែំមណ្ើ រការម្ះ មិ្ដម្្ំមៅមៅមលើ
ែលិត្ែលន្ែមំណ្ើ រការម្ះមទ្យ៖ សាា ្ភាព

4 ការមឆ្ាើយត្ប្ណួំ្រដែលថា មត្ើអវីជាការអប់រ?ំចុះ
ែាយកនុងមន ទ្យពំ័រKhsearch.com 
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ែាូ វចិត្ត ្ិងអាកបបកិរយិម្ុ្សដែលមា្
ការអប់រ។ំ 

 
ពាកយមសាា កអប់រ៖ំ តាមរបងវទិ្យាល័យ  ុ្ដ្្ម្រ ី

ភាព ្កុងតាមមម  មខ្ត្តកណារ ល 
 

២-២.ប្បវតតិននការអប់រ ំ
២.២.១-ប្បវតតិននការអប់រសំកល៖ 
    កនុ ងម្ៀវមៅដែលមា្ចំណ្ងមជើងថា«
ការអប់រមំៅកនុ ង្បវត្តិសាន្ដ្តពិភពមោក»
រ ប ្់ មោកមា៉ា ក  ្  ច ្សា្់ (Mark 
S.Johnson) ្ិង មោក ភីត្ធឺ អិ្(Peter N.)
បា្បង្ហា ញពីរ មបៀបដែលជាចរ្ត ទូ្យលំ
ទូ្យោយមៅកនុង្បវត្តិសាន្ដ្តឆ្ាងដែ្មដ្ឋយ
ែារភាា ប់្ឹង្ិនាន ការមៅកនុងសាា ប័្អប់រ ំ្ិង
ការអ្ុវត្តការបម្ងៀ្តាមមពលមវោ។ ចប់
ពី្ម័យបុរាណ្ ្ិង្ងគមបុរាណ្រ ូត្
ែល់បចចុបប្ន ម្ៀវមៅម្ះបង្ហា ញពីវធិីដែល
ការដា ្់បតូ រកនុងជីវតិ្ខាងសា្នា ្ិងបញ្ញា  
្ិងនំរូម្ែាកិចចមៅកនុ ងត្ំប្់្ំខា្់ៗន្
ពិភពមោកបា្បមងកើត្ការអភិវឌ្ឍ្៍កនុងការ

                                                            
5 https://www.routledge.com 

អប់រ។ំ ចប់តាងំពី្ម័យម្កាយបុរាណ្មក 
ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងឆ្ាងវបបធម៌ក៏មា្ឥទ្យធិពលមលើ
ការដា ្់បតូ រដែនកអប់រែំងដែរ។5 មបើមយង
តាម្បវត្តិអប់រចំិ្ ្ិង្កិក ការអប់រ ំនឺមកើត្
តាងំពីមុ្្នឹ្រ្ ករាជមកមមា៉ាះ។ 

មៅកនុង្ងគមមុ្មចះអកសរ ម្ះ្ត្ូវ
បា្្ម្មចមដ្ឋយដា ល់មាត្់ ្ិងតាមរយៈ
ការមធវើ្តាប់តាម។ ការ្ិទ្មរឿងបា្ឆ្ាង
កាត្់ចំមណ្ះែឹង នុណ្ត្នមា ្ិងជំនាញពី
មួយជនំា្់មៅមួយជនំា្ម់ទ្យៀត្។ 
 

 
្កមមភាពបម្ងៀ្៖្បវត្តអិប់រនំ្អាមម៉ារកិ  

(Image: History of The American Education System) 
 

       ខាងម្កាមម្ះ ជា្បវត្តិខ្ាះន្ការអប់រ ំ
ន្្បមទ្យ្មួយចំ្ ួ្៖ 
 

-ប្បសទសឥណាា ៖ 
     ការអប់រមំៅកនុ ងឧបទ្យវីបឥណាឌ បា្ចប់
ម ែរើ មជា មួយ ្ឹងការប ម ្ ង ៀ្អំ ពីធ្ល តុ្
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្បនពណី្  ែូចជា សា្នាឥណាឌ  នណិ្ត្
វ ទិ្យាឥណាឌ  ត្កក វ ជិាា ឥណាឌ    ិណ្ឌូ  ្ិង 
មជឈមណ្ឌ លពុទ្យធសា្នា ែូចជាមៅ តាក
សា្ីុឡាបុរាណ្ (មៅបា៉ា នីសាា ្្ម័យ
ទ្យមំ ើ្ប) ្ិងណាឡា្់ដ្ឋ (មៅឥណាឌ )។  
    ការអប់រឥំសាា ម បា្ជាប់ពាក់ព័្ធជាមួយ
្ឹងការបមងកើត្អាណាច្កអីុសាា មមៅកនុ ង
ឧបទ្យវី បឥណាឌ កនុ ង យុន្ម័យកណាត ល         
ខ្ណ្ៈដែលការមកែល់ន្ពួកអឺរ ៉ាុប ម ើយ
ម្កាយមកបា្នាយំកការអប់រមំោកខាង
លិចមៅកា្់្បមទ្យ្ឥណាឌ អាណា្ិនម។ 
 

 
Chanakyaជាទ្យ្ស្វទូិ្យជាអនកចាប ់្ិងជា្នូែ៏អសាច រយមាន ក់

រប្់ឥណាឌ  (្.វទី្យ៤) 
 

                                                            
6 មពលដែលរកីរាលដ្ឋលន្វបបធម៌្កកិពា្មពញមម
ឌ្ដីទ្យរា៉ា មណ្ខាងមកើត្ ្ ិង អា្ីុ បនាា ប់ពីការមសាយទី្យវងគត់្ 
រប្់មអ ិចសា្់ឌ្(ឺAlexanderម្រចមអ សបី) 

        សាកលវ ិទ្យ ាល័យតាមដបបប្ចិ ម
្បមទ្យ្ ជាម្ចើ្្ត្ូវបា្បមងកើត្ម ើងកនុ ង
អំ ុងមពលន្ការ្នប់្នងរប្់អង់មនា្
កនុ ង្ត្វត្សទី្យ១៩។ ទី្យបំែុត្ វធិ្ល្ការប្ត
បនាា ប់ោន មពញមួយពាក់កណាត លមែើ ម     
្ត្វត្សទី្យ២០ បា្កាា យជាមូលដ្ឋា ្្នឹះន្
្ ប ព័ ្ធ អ ប់ រ ំ ន ្សាធ្ល រណ្ រ ែា ឥណាឌ                
បា៉ា នីសាា ្ ្ិងភានម្ចើ្ន្ឧបទ្យវីបឥណាឌ ។ 
 
-ប្បសទសប្កិក៖ 
       ការអប់រ ំ្ ្មាប់្បជាជ្្កិក ្ត្ូវបា្ 
"្បជាធិបមត្យយ" យ៉ា ងទូ្យលំទូ្យោយមៅ 
្ត្វត្សទី្យ៥មុ្ន.្. ដែលទ្យទួ្យលឥទ្យធិពល
មដ្ឋយ ្ុភី្ ដា តូ្ ្ិង អីុ្ូ្កាត្។ ម្កាយ
មក មៅ្ម័យម ដល្ី្រីក (Hellenistic)6 
ន្្បមទ្យ្្កិកបុរាណ្ ការអប់រ មំៅកនុ ង
សាោកាយ្មព័្ធ (Gymnasium ) ្ត្ូវបា្មន
ចត្់ទុ្យកថា មា្សារៈ ្ំខា្់្្មាប់ការ
ចូលរួមកនុ ងវបបធម៌្កិក។ ត្នមាន្ការអប់រ ំ
កាយចំមពាះជ្ជាត្ិ្កិក ្ិង រ ៉ាូមបុរាណ្
មា្លកខណ្ៈពិម្្ជា្បវត្តិសាន្ដ្ត។ ការ
អប់រមំៅ្បមទ្យ្្កិកបុរាណ្មា្ពីរទ្យ្មង់៖ 
ែាូ វការ ្ិងម្ៅែាូ វការ។ ការអប់រែំាូ វការ ្ត្ូវ



6 

 

បា្្ម្មចតាមរយៈការចូលមរៀ្មៅ
សាោរែា ឬ្ត្ូវបា្ែតល់មដ្ឋយ្នូដែលជួល។ 
ការអប់រមំ្ៅ្បព័្ធ ្ត្ូវបា្ែតល់មដ្ឋយ្នូ
ដែលមិ្មា្្បាក់ដខ្ ម ើយបា្មកើត្ម ើង
មៅកនុងកដ្ាងមិ្សាធ្លរណ្ៈ។ ការអប់រ ំនឺ
ជាធ្លតុ្ែសែំ៏្ំខា្់ន្អត្ត្ញ្ញា ណ្រប្់
ម្ុ្ស។ ការអប់រភំាសា្កិក ជាែាូ វការជា
ចមបង្្មាប់បុរ្ ្ិងមិ្ដម្ជាទ្ករ។ 
មៅកនុ ងរែាប៉ាូលី្(Polis) ភានខ្ាះ ចាប់្ត្ូវ
បា្អ្ុម័ត្មែើមបហីាមឃ្លត្់ការអប់រទំ្ករ។ 
អន ក រ ្់ ម ៅ សាព៉ា តា ឬ ្ ប ជា ជ ្ សាព៉ា តា
(Spartans) ក៏បា្បម្ងៀ្ត្ន្ដ្តី  ្ិងរបាែំង
ដែរ ប៉ាុ ដ្តកនុ ងមោលបំណ្ងបមងកើ្ភាពបត្់
ដប្រប្់ពួកមនកនុងនាមជាទហា្។ 

 
Pythagoras នជឺាទ្យ្ស្វទូិ្យ្កកិមាន ក់ដែលមនសាគ ល់

មដ្ឋយសារការរួមចដំណ្ករប្់ោត់្ចមំពាះនណិ្ត្វទិ្យា 
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-ប្បសទសច្ិន៖ 
         មៅឆ្ន ២ំ០០០មុ្ន.្ ការអប់ររំប្់
ចិ្ បា្រកីចម្មើ្ែល់ក្មិត្ដែលបា្
បមងកើត្ ម ើងជាពិម្្្ូវកដ្ាង្ិកា
្្មាប់មោលបណំ្ងន្ការមរៀ្្ូ្ត្។ ពី 
ឆ្ន ៨ំ០០ មៅ ឆ្ន ៤ំ០០ មុ្ន.្. ្បមទ្យ្ចិ្
មា្ទងំ នួម្ាៀរ ( Guoxue:សាោរដ្ឋា ភិបាល) 
្ិង ាំុងម្ាៀរ (Xiangxue: សាោកនុង្្ុក)។ 
ការអប់រមំៅកនុ ង្បមទ្យ្ចិ្ដបប្បនពណី្ 
្ត្ូវបា្្នបែណ្រ ប់មដ្ឋយឃូជិ (keju:្បព័្ធ
្ប ងម្វា្ីុវលិ)7 ដែលបា្ចប់មែតើម
អភិវឌ្ឍ្បដ ល ឆ្ន ៤ំ០០ ន្ន.្្ិងកា្់ដត្
រកីចម្មើ្មៅកនុ ងរជាកាលរាជវងសតាងំ (ឆ្ន ំ
៦១៨ែល់៨៩៦ន្ន.្)។ 
       ឃូជិ(Keju) នឺជាកមមវធិី្សាវ្ជាវមួយ
ដែលដែអកមលើ មោលនំ្ិត្ខុ្ងជឺ។ ្បព័្ធ
្ប ងចូលបម្មើ ការង្ហរ្ីុវលិ(Keju) ម្ះ 
មៅដត្ជាមមធាបាយដ្ឋច់ខាត្មួយ្្មាប់
មុខ្ត្ំដណ្ងរដ្ឋា ភិបាល្្មាប់ឥ្សរជ្
ដែលមា្ការអប់ររំប្់្បមទ្យ្ចិ្អ្់       
រយៈមពលជាង១០០០ ឆ្ន ។ំ8  
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ខុ្ងជ ឺនជឺាទ្យ្ស្វទូិ្យ ្ិង អនក្មយបាយចិ្ ដែលជា
ឥ្សរជ្ជា្់ខ្ព្ ់ចិ្  ម ើយបា្ែរល់នំ្ ិត្អប់រលំអៗ

កនុង្ងគមចិ្ ។ 9 
 
២.២.២-ប្បវតតិអប់រនំនកមពុជា 
         មៅ្បមទ្យ្កមពុជា ការ្ិកាមកើត្មា្
ម ើងតាងំពី្ម័យម្ពងនាយ។ ប៉ាុដ្រ កាល
ពីមែើម ម ើយ មា្មៅដត្្ត្ កូលម្រច
ប៉ាុមណាណ ះ។ បុ្តាបុ្ត្ីម្រច មន្ដ្តីតូ្ចធំ្ ុទ្យធដត្
បា្ទ្យទួ្យលការ្ិកាបរ ិបូ រណ៍្។ មដ្ឋយ
្បមទ្យ្កមពុជាទ្យទួ្យលឥទ្យធិពលពុទ្យធសា្នា ្ិង 
្ពា មណ៍្សា្នា។ ្បមទ្យ្កមពុជាមោរព
សា្នាទងំពីរម្ះ។ មៅ្ម័យ វូណ្្  
ការ្ិកាមា្ការរកីចម្មើ្ម ើយ។ ភិកខុ
សាមមណ្រ បា្ទ្យទួ្យល មលើករ ូត្ែល់វជិាា
ជា្់ខ្ព្់។ កាលមនាះ មា្្ពះមថ្រអងគខ្ាះ
បា្្ិកាខ្ពង់ខ្ព្ ់ មចះវជិាា ម្ចើ្្បការ  ។ជា

                                                            
9 ការបម្ងៀ្ ្ិងទ្យ្ស្វជិាា រប្់ ខុ្ងជ ឺោ ំ្ ទ្យវបបធម៌ 
្ិង្ងគមអា្ីុបូព៌ា ដែលមៅដត្មា្ឥទ្យធិពលមៅទូ្យ
ទងំ្បមទ្យ្ចិ្  ្ិងអា្ីុបូព៌ារ ូត្មកែល់្ពវនថ្ៃ
ម្ះ។ 

ពិម្្មទ្យៀត្មនាះ មៅ្ម័យអងគរ  ការ
្ិកាម ើងែល់ថាន ក់ខ្ព្់បំែុត្។ មា្អនក
្បាជញម្ចើ្នាក់ អនក្បាជញពុទ្យធសា្នា អនក
្បាជញសា្នា្ពា មណ៍្ ខ្ាះជាបុមរា ិត្ ខ្ាះ
ជា្ពះរាជ្នូ។ កនុ ងរាជ្ំណាក់មា្មហា
វទិ្យាល័យជា្់ខ្ព្ ់ ្្មាប់្ពះរាជ្ត្កូល 
មៅកនុងវត្តជ័យ្្ី្ពះខា្់។ ប្ពះនាងឥន្ទនរ
សទវី ជា្ពះអនគមម ្ីន្ប្ពះបទជ័យ  

វរ ័មនទី៧ជា្ទ្យង់ជាសាកលវទិ្យាធិការ។10  
 

 
រូប្ពះនាងឥន្ដ្ាមទ្យវ៖ី (រូបភាពរប្់មន ទ្យពំ័រសាបាយ 
news.sabay.com.kh ចុះែាយមៅនថ្ៃទី្យ២៦ ដខ្្ីហា 

ឆ្ន ២ំ០២១) 
 
      ម្កាយៗមក ការ្ិកាអប់រមំា្ការ
ធ្លា ក់ចុះែូចជាមៅ្វទី្យ១៨ ្ិង្ម័យដខ្មរ

 

10 កង ឱ្ម  ការអប់រ ំ្ ិងការអភវិឌ្ឍមៅកមពុជា ទ្យពំ័រទី្យ៤ 
ការែាយរប្់វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ដ្រ ្ិង 
វទិ្យាសាន្ដ្រ្ ងគម ២០២០ 
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្ក មជាមែើម។ អវីដែលមយើងនួរកត្់្មាគ ល់
នឺ មៅការអប់រ ំ្ ម័យអាណាពីនម្ិយម
បារាងំ ្បមទ្យ្កមពុជាមា្ទី្យតាងំ្ាិត្មៅកនុង
ម្ជាយឥណ្ឌូ ចិ្ ម ើយបា្្ាិត្មៅម្កាម
របបអាណាពាបាលបារា ំង  ចប់ ពីឆ្ន ំ
១៨៦៣ ែល់ឆ្ន ១ំ៩៥៣។ មៅមពលមុ្្ឹង
្បមទ្យ្បារាងំចូលមកកា្់កាប់្បមទ្យ្កមពុជា 
្ត្ូ វបា្ទ្យ ទួ្យលរង ្ូ វការោប្ងកត្់ ពី
្ំណាក់្បមទ្យ្ជិត្ខាងឥត្ឈប់ឈរ។ 
ទក់ទ្យង្ឹងវ ិ្ ័យអប់រ ំរប្់្បមទ្យ្កមពុជា
នា្ម័យមនាះ ការ្ិកាបា្មធវើម ើងមៅ
តាមទី្យវត្តអារាម ដែលជាមជឈមណ្ឌ លវបបធម៌ 
អរយិធម៌ែ៏្ំខា្់រប្់ដខ្មរ។ ការអប់រតំាម
ដបប្បនពណី្នាមពលមនាះ នឺ្ពះ្ងឃបា្
មែើរតូ្វត្ទី្យយ៉ា ង ្ខំា្់ជា្នូបម្ងៀ្ជាអនក
មែារចមំណ្ះែឹងែល់កូ្ដខ្មរ។  
         ម្កាយ្ម័យទមទរឯករាជយបា្ពី
អាណា្ិនមបារាងំ នថ្ៃទី្យ៩ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ំ
១៩៥៣ វ ិ្ ័យអប់រមំៅកមពុជាមា្ការរកី
ចម្មើ្យ៉ា ងខាា ងំកាា ។ សាោមរៀ្មកើត្មា្
មៅ្នប់វត្តអារាម ្ិង ទី្យ្បជុំជ្។ កនុ ង
្ម័យ្ងគមរា ន្ដ្ត្ិយម  ្ពះក រុណា
្ពះបាទ្យ្មរាត្តម្ី ្ុ ្ទ្យង់្ពវ្ពះទ្យ័យ
កនុងការមធវើឲ្យវ ិ្ ័យអប់រ ំអភិវឌ្ឍែល់ក្មិត្
ខ្ព្ ់ តាងំពីថាន ក់បឋម្ិការ ូត្ែល់ឧត្តម 
្ិកា។ ទី្យជ្បទ្យឆ្ៃ យដ្ឋច់្្យលក៏មា្ 

សាោបឋម្ិកា ្ិង អ្ុវទិ្យាល័យដែរ 
ម ើយម្កាយពីែរួលរលំំរបប្បល័យពូជ
សា្្៍ប៉ាុលពត្ ម្កាយនថ្ៃរមំដ្ឋះ ៧ មករា 
ឆ្ន ១ំ៩៧៩ ្បព័្ធអប់រជំាត្ិទងំមូល្ត្ូវបា្
បមងកើត្ ្ិង សាត រម ើងវញិ តាមរយៈការ្បដម
្បមូលធ្ធ្ល្្នូ ្ិ្ស ្ិ្សតិ្ ដែលមៅ
ម្្្ល់ពីការកាប់្មាា ប់  ម ្កាមការ
ឧបត្ាមភ ជំ្ ួយបមចចកមទ្យ្ពីបណាត ្បមទ្យ្
្ងគម្ិយមនានា។ ្នួបម្ងៀ្ដែលមៅរ្់
រា្មា្ជីវតិ្មា្ចំ្ួ្ត្ិចតួ្ចមពក មៅ
មពលមនាះ្ក្ួងអប់រកំ៏អ្ុវត្តមោលការណ៍្ 
«អនកមចះម្ចើ្បម្ងៀ្អនកមចះត្ិចអនកមចះ
ត្ិចបម្ងៀ្អនកមិ្មចះ»។ ្នូបម្ងៀ្ោម ្
ចំមណ្ះែឹង ្ិងខ្វល់ោម ្មកា្លយមៅថា   
«្នូចត្់តាងំ»។ ្នូបម្ងៀ្ដែលមៅរ្់រា្
មា្ជីវតិ្ពីរបប ប៉ាុល ពត្ មៅថា “នូច្់ ក៏
មា្តួ្នាទី្យជាអនកែតល់ចមំណ្ះែឹងនរុមកា្លយ 
ែល់-្នូចត្់តាងំ»។ មដ្ឋយដែអកមលើមោល
ការណ៍្ ការ្ិកា្ត្ូវែារភាា ប់្ឹងជីវភាព។ 
ទងំម្ៀវមៅ្ិកា ្ិង កមមវធិី្ិកា្ុទ្យធ
្ឹងតាក់ដត្ង្ិងមរៀបចថំ្មីទងំអ្់។  
        កដំណ្ទ្យ្មង់រចនា្មព័្ធន្្បព័្ធអប់រ ំ
មៅកមពុជា ការដ្ប្បួលដែនក្មយបាយ ្ិង 
្ងគម-ម្ែាកិចច បា្ត្្មូវឱ្យមា្កំដណ្
ទ្យ្មង់្បព័្ធអប់រជំាប្តបនាា ប់។ មៅមុ្ឆ្ន ំ
១៩៧៥ កមពុជារកា្បព័្ធអប់រមួំយ តាមមករ
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ែដំណ្លរប្់បារាងំ មា្រយៈមពល្ិកា
១៣ឆ្ន  ំ (៦+៤+២+១)  ្ិង ឆ្ាងកាត្់ការ
្ប ងធំៗ  ៤ ឬ ៥ែង។ ម្កាយឆ្ន ១ំ៩៧៩ 
ដែនកតាមត្្មូវការបនាា ្់រប្់្បមទ្យ្ជាត្ិ 
្ក្ួងអប់របំា្អ្ុវត្ត្បព័្ធអប់រ១ំ០ឆ្ន  ំ
(៤+៣+៣) ម ើយចប់មែតើមព្ងីកឲ្យមៅជា
្បព័្ធ១១ឆ្ន  ំ(៥+៣+៣) ចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៨៦ 
ែល់ឆ្ន ១ំ៩៨៦។11 កនុងបរបិទ្យថ្មីរប្់្បមទ្យ្
ជាត្ិ ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិង កីឡា បា្ប្ត
ដកលមអ្ បព័្ធ អប់រតំ្្មងកមមវធិី្ិកា ពាក់
ដត្ងម្ៀវមៅ្ិកាថ្មី បបំ៉ា្្មត្ាភាពជាថ្មី
ែល់្នូបម្ងៀ្ មែើមបមី្ត្ៀម លកខណ្ៈមែរើម
អ្ុវត្ត្ បព័្ធអប់រ១ំ២ឆ្ន  ំ(៦+៣+៣) មៅកនុង
ឆ្ន ំ្ ិកា១៩៩៦-១៩៩៧ មកទ្យល់បចចុបប្ន។ 
្បព័្ធអប់រថំ្មី បា្បមងកើ្មមា៉ា ង្ិកា្្មាប់
្នប់ក្មិត្ថាន ក់វ ិ្ បឋម្ិកា។ រចនា្មព័្ធ
ន្្បព័្ធអប់រកំមពុជាចុងម្កាយ បា្បមងកើ្
ចមំណ្ះែឹង្ិ្សមួយក្មិត្មទ្យៀត្ នឺពី១១
ឆ្ន  ំែល់១២ឆ្ន  ំមដ្ឋយបដ្ាម១ឆ្ន  ំមទ្យៀត្មៅ
បឋម្ិកា។ ្បព័្ធម្ះ បង្ហា ញពីការចូល
មរៀ្រប្់កុមារមៅអាយុ៣ឆ្ន មំៅមមត្តយយ
្ិការយៈ មពល៣ឆ្ន នំឺ  ក្មិត្មមត្តយយ
ក្មិត្ទប មមត្តយយក្មិត្មធយម ្ិង មមត្តយយ 
                                                            
11 កង ឱ្ម  ការអប់រ ំ្ ិងការអភវិឌ្ឍមៅកមពុជា  ទ្យពំ័រទី្យ៨  
ការែាយរប្់វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ដ្រ្ ិង              
វទិ្យាសាន្ដ្រ្ ងគម ២០២០ 

ក្មិត្ខ្ព្់ បនាា ប់ពីមុ្មពល មនចូលមរៀ្
មៅបឋម្ិកា ដែលមា្អាយុ៦ឆ្ន  ំឬ យ៉ា ង
ត្ិច៧២ដខ្។ ្បព័្ធម្ះ ក៏មា្ភាពទ្យ្់ភា្់
ែងដែរ ចមំពាះ្ ិ្សដែលបញ្ចប់អ្ុវទិ្យាល័យ 
អាចប្តការ្ិកាមៅរកឯកមទ្យ្ណាមួយ
តាមមជឈមណ្ឌ ល ឬ សាោបមចចកមទ្យ្ ្ិង 
វ ិជាា ជី វ ៈ្ ្មាប់ឈា្មឆ្ព ះ មៅទី្យែារ      
ពលកមមការង្ហរ។ 
      ម្កាយមក មៅែំណាក់កាលថ្មី ចប់ពី
ឆ្ន ១ំ៩៩៧ ម្កាមការែឹកនារំប្់រាជរដ្ឋា ភិ
បាលកមពុ ជាដែលមា្សសមដច្អគ្គមហា
សសនាបតីសតសជា ហ ុនសសន នាយករដ្ឋមន្ទនដី 
វ ិ្ ័យអប់រ ំមា្ការរកីចម្មើ្យ៉ា ងខាា ងំ។ 
្ំណ្ង់អោរ្ិកា អោរធ្ធ្ល្ អោរ
កាត្់មែរ ្ួ្បដ្ា ឬប្ាប់កុពំយូទ្យ័រ មា្ម្ាើរ
្នប់ទី្យកដ្ាង មទះបីសាោមរៀ្មៅត្ំប្់
ជ្បទ្យ ក៏ែូចទី្យ្កុងដែរ ពិម្្្ក្ួងអប់រ ំ
យុវជ្្ិងកីឡា មា្មោល្មយបាយ
បមងកើត្វទិ្យាល័យឱ្យមា្្នប់តាមឃុំ-្ង្ហក ត្់
មៅទូ្យទងំ្បមទ្យ្។ 
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រូប្ិ្ា្ុ្ិ្សមរៀ្កុពំយូទ្យរ័៖មៅវទិ្យាល័យមព្ជ

ចនិាត  ្ាិត្កនុងភូមភិនតូំ្ច ឃុមំព្ជចនិាត  ្្ុកភនំ្ ពឹក មខ្ត្ត
បាត់្ែបំង។ 

 
រូប្ិ្ា្ុ្ិ្សមរៀបចអំោរកាត់្មែរ៖វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា
្ី  ុ្ដ្្អមពវ ័្ ជំ្ ីក កនុង្្ុក្កូចឆ្ម រ មខ្ត្តត្បូងឃមុ  ំ

 
រូបអោរធ្ធ្ល្៖ វទិ្យាល័យប ុ្រា៉ា ្ី  ុ្ដ្្អមពវ ័

្ជំ្ ីក កនុង្្ុក្កូចឆ្ម រ មខ្ត្តត្បូងឃមុ  ំ

 
រូប្ួ្បដ្ា្ ិង្ិ្ា្ុ្ិ្ស្បមូលែលបដ្ារប្់
ខ្ាួ្៖ មៅវទិ្យាល័យមព្ជចនិាត  ្ាិត្កនុងភូមភិនតូំ្ច ឃុំ

មព្ជចនិាត  ្្ុកភនំ្ ពឹក មខ្ត្តបាត់្ែបំង។ 

 
រូបអោរធ្ធ្ល្៖ វទិ្យាល័យ  ុ្ដ្្ម្រភីាព  កនុង

្កុងតាមមម   មខ្ត្តកណារ ល 
 

        កំដណ្ទ្យ្មង់្បព័្ធអប់រ មំៅកមពុ ជា 
បា្ទ្យទួ្យលដែាដក ជាម្ចើ្ កនុ ងការអភិវឌ្ឍ
អប់រ ំែូចរូបភាពខាងមលើបញ្ញា ក់្សាប់ មិ្
ថាកនុ ងទី្យ្កុងឬជ្បទ្យចុងកាត្់មាត្់ញកឬ 
តាមបនាា ត្់្ពំដែ្ ក៏មា្ការរកីចម្មើ្បា្
មៅែល់ដែរ។ 
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រូបភាពមោក្ នូ-អនក្ នូ្ិងថាន ក់ែកឹនាអំប់រ៖ំ វទិ្យាល័យ 

មព្ជចនិាត  ជាអងគភាពមឆ្នើមដែលជាអត្តី្មាច ្់ជ័យោ
ភី្ ្មាប់ការ្បកួត្អងគភាពមឆ្នើមរប្់្ក្ួងអប់រ។ំ 

 
២-៣.ទសសន:អាកអប់រលំប ីៗ ៖ 
   ការអប់រដំបប្បនពណី្ករី ការអប់រទំ្យមំ ើ្បករី 
ម្ចើ្អ្ុវត្តតាម្ទឹ្យ្រីលអៗ ន្អនក្បាជញឬអនក
អប់រ(ំEducators)។ ត្មៅម្ះមយើង ្ូមមលើក
យកមោល្ទឹ្យ្រី រប្់អនក្បាជញខ្ាះៗមក
បង្ហា ញ៖ 
-ប្ពះពុទធ៖(Guatama Buddha) 
   ្ពះពុទ្យធ នឺជាសាន្ដសាត ចរយែ៏ជនំាញមួយរូប 
ម ើយ្ពះអងគមា្ជមំ្ឿយ៉ា ងមមាះមុត្កនុ ង
អា្ុភាពន្ពាកយមពាលមែើមបបីញ្ចុ ះបញ្ចូ ល
ម្ុ្ស ឲ្យដា ្់បរូ រដបបបទ្យន្ជីវតិ្រប្់មន, 
ឲ្យមន្ពម្បកា្់យកត្នមាថ្មី ្ិងដ្វងរក
មោលមៅថ្មី។ មៅមពលមួយមនាះ កាលដែល
្នូ្បមៅសា្នាជាបែិបកខទងំឡាយ បា្
ពឹងដែអកមលើម្តអានម ្ ិង្កមមភាពអចឆរយិៈ 
មែើមបបីញ្ចុ ះបញ្ចូ ល ្បមូលសាវក័ឲ្យបា្

                                                            
12 http://www.azquotes.com 

ម្ចើ្្្មាប់្កុមរប្់មន , ្ពះពុទ្យធបា្
្បកា្់យកដត្អចឆរយិភាពដត្មួយ្បមភទ្យ
ប៉ាុ មណាណ ះ នឺ  "អចឆរ ិយភាពន្ការម្បៀ្
្បមៅ" (អ្ុសា្្ីបាែិហារយិៈ)។ 
សប្មងស់មដទីកទ់ងការបសប្ងៀន៖«មហា្
មុ្ទ្យ មា្រ្ដត្មួយ  អំបិលក៏មា្រ្
ែូមចន ះដែរ ការបម្ងៀ្ ្ិង ចាប់វ ិ្ ័យម្ះ 
ក៏មា្រ្ដត្មួយ នឺរ្ន្ម្រភីាព។  ការ
បម្ងៀ្រប្់ខ្ញុមំិ្ដម្ជាទ្យ្ស្វជិាា មទ្យ។ វា
ជាលទ្យធែលន្បទ្យពិមសាធ្៍ដា ល់.. . ការ
បម្ងៀ្រប្់ខ្ញុ  ំនឺជាមមធាបាយន្ការ អ្ុ
វត្ត មិ្ដម្ជាអវីដែល្ត្ូវត្មកល់ឬថាវ យបងគំ
មទ្យ។ ការបម្ងៀ្រប្់ខ្ញុ ំម្បៀបែូចជាកបូ្
ដែលម្បើ ្្មាប់ឆ្ាងទ្យម្ា។ នឺមា្ដត្ម្ុ្ស
លៃីមលៃើមទ្យ ដែលជិះកបូ្ជុវំញិ បនាា ប់ពីោត្់
បា្មៅែល់្ចងំទ្យម្ាមពារមពញមដ្ឋយម្រ ី
ភាព»។12 
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  ម្ៅពីទ្យ្ស្ៈម្ះ ្ពះអងគក៏បា្មា្ពុទ្យធ
ែីកាបដ្ាមថា៖«ការ្ិកានឺមិ្មចះចប់  
ពីម្ពាះជវីតិ្កម៏ិ្ ដែលឈប់្ ិកាដែរ»។13 
 
-សោកចាន់ណាក់យៈ(Chanakya) 
      ្បដ លឆ្ន ៣ំ២១ មុ្ន.្.    ប្ពះប្គ្ូ
ចាន់ណាក់  បា្ជួយអធិរាជ  Mauryan 
ែំបូងបងអ្់  Chandragupta កនុ ងការម ើង
កា្់អណំាច ម ើយ្ត្ូវបា្មន្រម ើ្រយ៉ា ង
ទូ្យលំទូ្យោយថាបា្មែើរតួ្នាទី្យយ៉ា ង្ំខា្់
កនុ ងការបមងកើត្អាណាច្ក Maurya។មោក 
ជា្នូបម្ងៀ្ ទ្យ្ស្វទូិ្យ ម្ែាវទូិ្យ អនកចាប់ 
ទី្យ្បឹកា Chandragupta Maurya ្ត្ូវបា្មន
សាគ ល់ថា: តួ្នាទី្យមលចមធ្លា មៅកនុ ងមូលដ្ឋា ្
្នឹះន្អាណាច្ក Maurya។ 
 
សប្មង់សមដី៖ «ការអប់រនំឺជាមិត្តលអបំែុត្។ 
អនកពូដកមដ្ឋយទ្យមងវើរប្់អនក។ ម្ចកតីលអ
រប្់បុនគលមនាះ ែាយមៅ្នប់ទិ្យ្ទី្យ។ 
ម្ៀវមៅ នឺ្្មាប់អនកមា្្បាជាញ »។  
 

-សាវីប្ទីនប៉ា ភូសល (Savitribai Phute) 
    សាវីប្ទីនប៉ា(Savitribai)ជាអនក្នូបម្ងៀ្ 
ជាទី្យ្បឹកា ្ិងជាមារ យន្្ទឹ្យ្រី ន្ដ្រី ្ិយម
រប្់ឥណាឌ ។ 

                                                            
13 Never stop learning, because life never stop 
teaching. 

 
សាវ ី្ ទី្យនប៉ា ភូមល  (Savitribai Phute:1831-1887) 

       
សាវ ី្ ទី្យ ន ប៉ា ( Savitribai)  ដ ត្ ង ដ ត្

្ិយយអពីំថាមត្ើការអប់រមំា្សារៈ្ំខា្់
យ៉ា ងណា។ នាងចង់ឲ្យ ម្ុ្ស្បុ្្្ី្នប់
រូប មា្អប់រ ំ្ិង មា្ម្រភីាព។ មទះបីជា
មា្ការ្បឆ្ងំពី្ងគមក៏មដ្ឋយ នាងែឹងថា
ការអប់រនឺំជាមមធាបាយដត្មួយនត្់មែើមបី
្ម្មចបា្្ូវឯករាជយភាព។ នំ្ ិត្ដែលនួរ
មអាយកត្់្ោំល់បែុំត្រប្់ សាវីប្ទីនប៉ា ភូ

សល  (Savitribai Phule)  នឺអំ ពី្មភាពវ
ណ្ណៈ។ នាងមា្ចំមណ្ះខ្ពង់ខ្ព្់ខាា ងំជាង
អនកមែសងៗមទ្យៀត្ដែលរ្់មៅ្ម័យកាល
មនាះ។  
សប្មង់សមដី៖ «ការអប់រនំឺជាមមធាបាយដត្
មួយនត្ម់ែើមប ី្ ម្មចបា្្ូវឯករាជយភាព»។ 
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-អារសីដតូ(Aristotle) 
   អារ ី្ តូត្ ជាជ្ជាត្ិ្កិចបុរាណ្ដែលែឹង
មរឿងមួយចំ្ ួ្អពីំការអប់រ ំធ្លា ប់បា្មធវើការ
្មងកត្មួយមែើមបដី្ឋក់ចណំាត្់ថាន ក់្មាជិក
មួយចំ្ ួ្ន្ PTA ។  

 
 

   មោកបា្មា្្បសា្្៍ថា “អនកដែល
អប់រកូំ្ឲ្យបា្លអ នឺ មា្កិត្តិយ្ជាងអនក
ដែលបមងកើត្វា មៅមទ្យៀត្។ ្្មាប់អនកទងំ
ម្ះបា្ែរល់ជីវតិ្ដត្មួយនត្ ់នឺ្ិលបៈន្ការ
រ្់មៅែល៏អ»។ មា៉ាងវញិមទ្យៀត្ ឪពុកមាត យជា
អនកបមងកើត្កូ្  ្នូ ជាអនកដ្បកាា យពួកមនមៅ
ជាម្ុ្ស។ 
 

-ច្ន ឌវី ី(JOHN Dewey) 
   មោក ច្ ឌ្ីវ(ីJOHN Dewey)ជាទ្យ្ស្វទូិ្យ
អាមមរកិែ៏លបលីាញមាន ក់នា្វទី្យ២០។ 

                                                            
14 https://www.verywellmind.com 

 
មោក ច្ ឌ្វី ី(JOHN Dewey:1859-1952) 

 
     ឥទ្យធិពលរប្់ ច្ន ឌីវី មលើការអប់រ ំ្ ត្ូវ
បា្បង្ហា ញឱ្យមឃើញមៅកនុង្ទឹ្យ្តីរប្់ោត្់
អពីំការមរៀ្្ូ្ត្្ងគម។ ោត្់មជឿថា សាោ
នួរដត្ជាត្ណំាងន្បរយិកា្្ងគម ម ើយ
្ិ្សមរៀ្បា្លអបែុំត្មៅមពល្ាិត្មៅកនុង
្ងគមធមមជាត្ ិ។ 
 
-អាប្បហាម ម៉ា សលវូ (Abraham Maslow) 
អាប្បហាម ម៉ា សលវូ( Abraham Maslow) 

នឺជាអនកចិត្តវទិ្យាអាមមរកិាងំ14ែ៏លបលីាញ
នា្វទី្យ២០។មោកបា្ែរល់ជាទ្យ្ស្ៈជា
ម្ចើ្ទក់ទ្យងការអប់រ មំដ្ឋយមោកបា្
មលើកម ើងថា «ត្្មូវការកា្់ដត្ម្ចើ្ដែល
្ត្ូ វបា្បំមពញ ្ិ្ស្ឹងមរៀ្កា្់ ដត្
ម្ចើ្»។ ឋានា្ុ្កមរប្់ Maslow ្ត្ូវបា្
បមងកើត្ម ើងមដ្ឋយអាប្បហាម ម៉ា សលូវ       
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( Abraham Maslow) កនុងឆ្ន ១ំ៩៥៤ នឺជាវធិី
ន្ការមរៀបចតំ្្មូវការមូលដ្ឋា ្រប្់្ិ្ស
មៅក្មិត្មែសងៗោន 15។  

 
ក្មតិ្ណាដែលមឆ្ាើយត្បកា្់ដត្ម្ចើ្  ្ិ្ស្ឹងមរៀ្

កា្់ដត្ម្ចើ្ ។ 

 
 
សប្មង់សមដី៖  «ម្ុ្សដែល្ម្មចចិត្ត
មដ្ឋយខ្ាួ្ឯង អនកដែលឈា្ែល់ក្មិត្ន្
ភាពច្់ទុ្យ ំ្ុខ្ភាព ្ិងការបមំពញមដ្ឋយ
ខ្ាួ ្ឯងមា្ម្ចើ្ណា្់កនុ ងការបម្ងៀ្
មយើង ដែលមពលខ្ាះហាក់ែូចជា ពូជម្ុ្ស
                                                            

15 ្ូមអា្បដ្ាមមៅ(McLeod, 2007) 

ខុ្្ោន » ។  (Self-actualizing people, those 
who have come to a high level of 
maturation, health, and self-fulfillment, 
have so much to teach us that sometimes 
seem almost like a different breed of human 
beings.) 
      ការមលើកម ើងពី្្មង់្មរីខ្ាះៗរប្់
អនកអប់រ ំឬទ្យ្ស្វទូិ្យមួយចំ្ ួ្មកខាងមលើ
ម្ះ  វា្ោ្់ជាទ្យ្ស្ទ្ដែលឆ្ាុ ះបញ្ញច ងំ
ពីការខិ្ត្ខ្ំ្បឹង្បឹងរួមោន ន្ម្ុ្សជាត្ិ
ទូ្យមៅមលើភពដែ្ែីម្ះ។នឺអនកទងំអ្់ម្ះ
ម ើយ ជាបុពវបុរ្អប់រដំែលជួយែល់ការ
ដកដ្ប្ងគម្ិងអភិវឌ្ឍមោលនំ្ិត្នានា
មឆ្ព ះមក្ត្វត្សថ្មីម្ះ។ 
 

៣.ការអប់រជំាការងារទងំអសគ់្នា  
    ម្ុ្សមយើងមាន ក់ៗ មិ្អាចរ្់មៅដរ ច់
មចញពីោន បា ម្ទ្យ ម ើយការ្ បា្្័យទក់ទ្យង 
ោន  ជាមមធាបាយមួយកសាង្ុខ្ែុម្ីយ
កមម្្មាប់ពួកមយើង។ការ្ិកា អប់រ ំជា
មូលដ្ឋា ្ចបំាច់បែុំត្កនុង ការជួយបុនគលមាន ក់  ៗ
្នួសារ្ីមួយៗ ្ នម្៍មួយ ្បមទ្យ្មួយ 
ក៏ែូចពិភពមោកទងំមូលមពារមពញមៅ
មដ្ឋយធ្ធ្ល្ម្ុ្ស មែើមបមីឆ្ាើយត្ប្ឹងការ
អភិវឌ្ឍ្បកបមដ្ឋយចីរភាព ្ិង្ិរ្តរភាព។ 
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ម្ះនឺជាមកា្ិកា្ំខា្់ៗដែល្ត្ូវរួមោន
មែើមបកីារអប់រ៖ំ 
    ៣-១.ប្គ្ួសារ 
        ឪពុកមារ យ ជា្នូមែើម(បុពាវ ចរយ)រប្់
កូ្្បុ្្្ី។ មារ យឪពុកឬឪពុកឬមារ យ 
មា្តួ្នាទី្យជាអាណាពាបាលមលើ្មាជិក
ែនទ្យកនុង្នួសារ ។ ពួកមន ជាអនកទ្យទួ្យលខុ្្
្ត្ូវមលើ្មាជិក្នួសារកនុ ងការែរល់ត្្មូវ
ការចបំាច់្នប់យ៉ា ងឱ្យ្នួសារ។ ភារកិចច
រប្់មារ យឪពុកចមំពាះកូ្មា្16៖ 

 ្្ឡាញ់ថាន ក់ថ្មម្ិងមយនយល់
ែល់កូ្ទងំអ្់ម្មើៗោន ។ 

 ព្ងីកការអប់រខំាងសាម រត្ី ្ីលធម៌ 
វ ិ្ ័យដា ល់ខ្ាួ្ ្ិងសា្នា ។ 

 ្ត្ួត្ពិ្ិត្យរាល់ ក្មមភាព្ ិងការកសំា្ត។ 
 អប់រកូំ្ឱ្យឧ្ា ៍ពាយមអត្់ធមត្់ 

្្ស ំ្ នំច ្ ិងមា្ជមំ្ឿមលើខ្ាួ្ឯង ។  
 ជួយជំរុញ មលើកទឹ្យកចិត្តកូ្ឱ្យមធវើ  

កិចចការែា៖ កិចចការសាោមរៀ្្ិង
កិចចការ្ងគម។ បម្ងៀ្មនពិភារកិចច
ជាពលរែា្ ិងមធវើឱ្យពួកមនមា្នំ្ ិត្
មចះ្្ឡាញ់ជាត្ិ ។ 

 ែតល់ែបូំនាម ្លអៗ  ចមំពាះការអភិវឌ្ឍ
្ិង្ុខុ្មាលភាព ។ 

                                                            
16 ែក្្ង់ពីម្ៀវមៅ្ិកា្ងគម ថាន ក់ទី្យ៧ មបាះពុមព
មដ្ឋយ្ក្ួងអប់រ ំទ្យពំ័រ១៩៣ 

 មធវើជានរូំលអែល់ពួកមន។ ទុ្យកដ្ឋក់ពួក
មនឱ្យមា្តួ្្្ុកតាម្បនពណី្្ិង
ដចក្ទ្យពយ្មបត្តិ ្ប្ិ្មបើមារ យ
ឪពុកមា្លទ្យធភាព។ 

 
្នួសារមា្វ ិ្ ័យ កូ្ៗម្ចើ្ ទ្យទួ្យលបា្ការអប់របំា្

លអ្ ិង្ិកាបា្ខ្ពង់ខ្ព្ ់។ 
 

 
រូបមារ យបម្ងៀ្កូ្៖ រូបភាពម្ាីរអប់រមំខ្ត្តកពំង់ឆ្ន ងំ 

 
៣-២.សហគ្មន៍-អងគការពាក់ព័នធ 
      ការ្ិកាមិ្ដម្មចះដត្មជានជ័យឬ
្ណំាងមនាះមទ្យ ។ពាកយ«្ណំាង»ជាពាកយ
កមាា យបា្មកពីពាកយ «សាង» ម តុ្ម្ះ
មែើមប ីទ្យ ទួ្យលបា្ភាពមជានជ័យកនុ ងការ
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្ិកាអប់រ  ំលុះ្តាដត្មា្ដែ្ការអប់រ ំ
បណ្រុ ះបណារ លមួយ្ត្ឹម្ត្ូវ ពិម្្មនាះ
ក៏្ត្ូវមា្្នូបមង្ហគ លឬអនកែឹកនាអំប់រមំា្
ជំនាញចា្់ោ្់។ ជាក់ដ្រងមៅកមពុជា
មយើ ងមា្្ នម្៍ជា ម ្ ចើ ្ ចូល រួម
្កមមភាពអប់រមំ្ៅពី្បព័្ធអប់រមំៅសាោ
សាធ្លរណ្ៈមដ្ឋយមា្្មានមមាតាបិតា
ជាម្ចើ្។ម្ៅពីម្ះ មៅកនុងម្ៀវមៅមួយ
មា្ចណំ្ងមជើងថា«្បព័្ធអប់រអំាសា ្»17 
បា្មលើ ក ម ើ ង ពីបា វចនាអាសា ្ថា               
«ទ្យ្ស្វ ិ្ ័យដត្មួយ អត្ត្ ញ្ញា ណ្ដត្មួយ  
្ នម្៍ ដ ត្ មួយ »  (One Vision, One 
Identity, One Community)។  តាមបាវចនា   
អាសា ្ម្ះ មា្្័យថា អាសា ្ជា្ 
នម្៍មួយដែលរួមោន  កនុងការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យ
អប់ររួំមោន ។ 
     ទ្យ្ាឹម្ឹងម្ះ  មយើងក៏្មងកត្មឃើញមា្
អងគការជាម្ចើ្បម្មើឱ្យវ ិ្ ័យអប់រ  ំទងំ  
អងគការជាត្ិ ្ិងអងគការអ្តរជាត្ិ ែូចជាអងគ
ការយូ្ីដ្ វ (UNICEF)18 អងគការទ្យ្ស្:

                                                            
17 ម្ៀវមៅ្បព័្ធអប់រមំៅអាសា ្ មបាះពុមពមដ្ឋយ
្នះឹសាា ្្សាវ្ជាវ្ិងមបាះពុមពហាត្ប ុក ២០២២ 
18 យូ្ីម្ វ នជឺាអងគការមួយកនុងចមំណាមអងគការែំ
បូងៗ ដែលបា្វលិ្ត្ ប់មក្បមទ្យ្កមពុជាវញិ 
ម្កាយការែួររល ំរបបដខ្មរ្ក មកនុងឆ្ន  ំ១៩៧៩ 

ពិភពមោក (World Vision) អងគការយូមណ្្កូ  
(UNESCO) ្ នម្៍្ិកាដអ វ ធូ មអ្
19ជាមែើម។ 
 

 
រូបសាោមមត្តយយ្ នម្́៌៖ មៅ្្ុកបាកា្ 

មខ្ត្តមពាធសិាត់្ 
 

៣-៣.សាោសរៀន 
      សាោមរៀ្ ជាអងគភាពមួយែរល់ម្វា
កមមន្ការ្ិកា វ ិ្ ័យ។សាោ ក៏ជាកដ្ាង
ដែលមកមងៗមៅមរៀ្មែើមបទី្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ
(a place where children go to be educated)20។ មៅ
មលើពិភពមោកម្ះ មៅ្បមទ្យ្នានា សាោ 
មា្សាោរែាែង សាោឯកជ្ ម ើយ
្បមទ្យ្ខ្ាះមា្ការវវិត្ត ខាា ងំជាយូរមកម ើយ 
មដ្ឋយ្ោ្់ដត្រូបភាពមែសងោន ប៉ាុមណាណ ះែូច

មែើមបែីកឹនាកំចិចខិ្ត្ខ្ំ្ បងឹដ្បងមឆ្ាើយត្ប ចមំពាះសាា ្
ភាពអា្្ន។ 
19 ជាសាោឯកជ្មួយដែលបម្មើម្វាអប់រអំនកមរៀ្
មខ្ាយឱ្យមរៀ្្បម ើ្រម ើងវញិ 
20 ែក្្ង់ពីវចនា្ុ្កម Cambridge Dictionaryតាម
មន ទ្យពំ័រdictionary.cambridge.org 
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ជាករណី្្បមទ្យ្ចិ្21ដែលបា្មលើកមក
ខាងមលើជាមែើម។ 
     មៅ .្វ.ទី្យ២១ម្ះ  ចរ្ ត្កលភាវូប្ីយ កមម          
វ ិ្ ័យអប់រមំា្តួ្នាទី្យយ៉ា ង្ំខា្់កនុ ងការ
អភិវឌ្ឍធ្ធ្ល្ម្ុ្សឱ្យមា្ចំមណ្ះែឹង 
្ិង ្ មត្ាភាពខ្ព្ ់ ភាពនចន្ បឌ្ិត្ សាម រត្ី្ 
្និ្ភាព ្វា្ុវត្ត្៍ ្ិង្កម្ីលធម៌ខ្ព្ ់ 
មែើមបរួីមចំដណ្ក មលើកកមព្់ការអភិវឌ្ឍ
ឧ្ ា កមម ដែលជួយបមងកើ ក្មំណ្ើ ម្្ែាកិចច 
្បកបមដ្ឋយចីរភាព ្ិង បរយិប្ន តាមរយៈ 
ការមធវើពិពិធកមម ម្ែាកិចច ការព្ងឹងភាព
្បកួត្្បដជង ្ិងមលើកកមព្ ់ែលិត្ភាព22។ 
ែូមចនះសាោមរៀ្ មិ្ថាសាោរែាឬសាោ
ឯកជ្ មែើរតួ្នាទី្យ្ំខា្់ណា្់កនុ ងការ
មរៀបចដំែ្ការអប់រដំែលជួយឱ្យមោក្នូ-
អនក្នូឬអនកអប់រ ំបន្ដញ្ញា បចំមណ្ះែឹងែល់
្ិ្ស-្ិ្សតិ្្្បតាមមោល្មយបាយ
អប់ររំប្់រដ្ឋា ភិបាលដែលមា្្ក្ួងអប់រ ំ
យុវជ្ ្ិងកីឡាជាម្នាធិការ។ 

                                                            
21 ឆ្ន 8ំ00 មៅ ឆ្ន 4ំ00 មុ្ន.្. ្បមទ្យ្ចិ្ មា្ទងំ នួ
ម្ាៀរ (Guoxue:សាោរដ្ឋា ភបិាល) ្ិង ាំុងម្ាៀរ 
(Xiangxue: សាោកនុង្្ុក)។ ការអប់រមំៅកនុង្បមទ្យ្
ចិ្ ដបប្បនពណី្ ្តូ្វបា្្នបែណ្រ ប់មដ្ឋយឃូជ ិ
(keju: ្បព័្ធ្ ប ងម្វា្ីុវលិ)21 ដែលបា្ចប់មែតើម
អភវិឌ្ឍ្បដ ល ឆ្ន 4ំ00 ន្ន.្្ិងកា្់ដត្រកីចម្មើ្
មៅកនុងរជាកាលរាជវងសតាងំ(ឆ្ន ៦ំ១៨ែល់៨៩៦ន្ន.្ )។ 

៣-៤.ប្កសងូអប់រ-ំសាា ប័នពាក់ព័នធ 
     មៅតាម្បមទ្យ្នានា ្ក្ួងអប់ររំប្់
្បមទ្យ្មនាះ មា្តួ្នាទី្យ្ខំា្់កនុងការអប់រ ំ
មដ្ឋយ្នប់្នងទងំសាោរែា្ិងសាោ 
ឯកជ្។ ជាក់ដ្រងមៅ្បមទ្យ្្ពុយមណ្    
រដ្ឋា ភិបាល្នប់ ្នងទងំសាោរែា ្ិង
សាោឯកជ្។23 
     ចមំពាះ្ក្ួងអប់រកំមពុជា កមពុជា្ត្ូវឆ្ាង
ែណំាក់កាលជាម្ចើ្ទ្យ្មាមំកែល់នថ្ៃម្ះ។
រដ្ឋា ភិបាលមា្បណំ្ងជរុំញឱ្យកមពុជាម ើង
ឋា្ៈជា្បមទ្យ្មា្្បាក់ចំណូ្លមធយម
ក្មិត្ខ្ព្ ់កនុងឆ្ន ២ំ០៣០។ ្ប្ិ្មបើកមពុជា 
មិ្អាចមដ្ឋះ្សាយបា្្ូវបញ្ញា នានាដែល
រាងំ្ាះែល់ការអភិវឌ្ឍ្បព័្ធអប់រែំ៏រងឹមា ំ
មនាះមទ្យ កមពុជាអាចជាប់ែុងមៅកនុងសាា ្ភាព 
មា្ចំណូ្លក្មិត្មធយមដត្មា្កំមណ្ើ ្ 
យឺត្។24 ដត្មបើមយើងពិ្ិត្យមដ្ឋយលអិត្លអ្់ 
្ក្ួងអប់រមំា្ការខិ្ត្ខ្ំ្បឹងដ្បងជាទី្យ
បែុំត្ មដ្ឋយមរៀបចកំមមវធិីជាមរៀងរាល់ឆ្ន កំនុង

22 ម្ែាកចិចអា្្័យការអប់រ(ំEconomy based on 
Khnowledge) 
23 ម្ៀវមៅ្បព័្ ធអប់រមំៅអាសា ្ មបាះពុមពមដ្ឋយ
្នះឹសាា ្្សាវ្ជាវ្ិងមបាះពុមពហាត្ប ុក ២០២២ 
24 ្្ង់ពីម្ៀវមៅការអប់រមំៅកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៥ មបាះ
ពុមពមដ្ឋយវទិ្យាសាា ្បណ្រុ ះបណារ ល្ិង្សាវ្ជាវ
មែើមបអីភវិឌ្ឍកមពុជា ទ្យពំ័រ១ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
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ការបម្មើឱ្យវ ិ្ ័យអប់រ ំែូចជា្ិកាខ សាោ
បំប៉ា្្មត្ាភាព ការ្ប ងម្ជើ្មរ ើ្ ្នូ
បម្ងៀ្ ការចុះអ្ុ្ារណ្ៈជាមួយអងគការ  
្កុម  ុ្ ្ិង្បមទ្យ្ជានែនូជាមែើម។ 
 

 
រូបភាពន្ការចុះអ្ុ្ារណ្ៈ៖ ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ 
្ិងកឡីា ្ិង្កុម  ុ្មតិ្ត វូ្ បា្ចុះអ្ុ្សរណ្ៈ
ជានែនូយុទ្យធសាន្ដ្តយូរអដងវងមែើមប ី្  ការោន មលើ

នម្មាង "បមចចកវទិ្យាពត៌័្មា្ ្ិងសារនមនានម្៍កនុងវ ិ
្័យអប់រ"ំ ដែលកចិច្  ការម្ះ ជាភាពមជានជ័យ
មួយបដ្ាមមទ្យៀត្ន្កមមវធិ ី“អុី្ ធដឺណ្ត្្្មាប់សាោ
មរៀ្” ដែលធ្លា ប់បា្្ ការអ្ុវត្តនាមពលក្ាងមក។ 

 
 

 

  
រូបឯកឧត្តម ្បាក់ កុ្ល អនគមលខាធកិាររងន្នណ្ៈ 
កមាម ធិការជាត្ិោពំារ្ិងអភិវឌ្ឍ្៍កុមារតូ្ច ឯកឧត្តម 
្រ ្ុពុ្តា អភិបាលរងន្នណ្ៈអភិបាលមខ្ត្តកពំង់
្ពឺ ្ិងមោក្្ី Staphanie Selle ្បធ្ល្អងគការពិភព
កុមារ ្ិងអភវិឌ្ឍ្៍៖  បា្អមញ្ាើញជាអធិបត្ីកនុងពិធីមបើក

វនគបំប៉ា្្តីពីការង្ហរ្នប់្នង ការែតល់ម្វាទរកដ្ឋា ្កនុ ង
្ នម្៍ ្ិងចមំណ្ះែឹងការអភិវឌ្ឍ្៍កុមារតូ្ចែល់នណ្ៈ
កមមការ្បឹកាមយបល់្ឹងអនកពាក់ព័្ធ ដែល្ប្ពឹត្តមៅពីនថ្ៃ
ទី្យ6-7 ដខ្កញ្ញា  ឆ្ន 2ំ022 មៅបណាណ ល័យមខ្ត្តកពំង់្ពឺ។ 
 

        មិ្ដត្ប៉ាុមណាណ ះ ្ក្ួងអប់រកំ៏មា្កិចច
្ ្បត្ិបត្តិការជានែនូជាមួយសាា ប័្    
មែសងៗមទ្យៀត្ែងដែរ ដែលរួមោន មលើកកមព្់  
វ ិ្ ័យអប់រមំៅកមពុជា។ក្ាងមក មៅនថ្ៃទី្យ២០ 
ដខ្មមសា ឆ្ន ២ំ០២០ ្ក្ួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិង
កីឡា បា្មចញម្ចកតីជូ្ែណឹំ្ង ្តីពីកិចច
្ ការរវាង្ក្ួងអប់រ យុវជ្ ្ិងកីឡា 
ជាមួយ្ក្ួងព័ត្៌មា្ កនុងការមរៀបចែំលិត្ 
្ិងែសពវែាយកមមវធិី «ការ្ិកាពីចមាៃ យ» 
្ិង «ការ្ិកាតាម្បព័្ធមអ ិច្ត្ូ្ិក»។ 
កមមវធិីម្ះ បា្ជួយម្ចើ្ែល់្ិ្ស ្ិ្សតិ្ 
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ពិម្្កុមារតូ្ចៗកនុ ងការ្ិកាពីចមាៃ យ
កនុងបរបិទ្យកូវែី-១៩។ 
 

 
រែាមន្ដ្តី្ក្ួងអប់រ ំ ្ិងរែាមន្ដ្តី្ក្ួងពត៌័្មា្ 

 ជារួម មិ្ថា្ក្ួងអប់រ ំឬសាា ប័្ពាក់ព័្ធ
ែនទ្យមទ្យៀត្ែូចជា្ក្ួងនានាដែលជាម្នា
ធិការរដ្ឋា ភិបាលមទ្យ ្កុម  ុ្ឬនែនូរអភិវឌ្ឍ 
្ុទ្យធដត្ខិ្ត្ខ្ពុំះពារ មែើមបកីារអប់រមំែើមបទីងំ
អ្់ោន   ែូចជាករណី្ថ្មីៗម្ះ ឯកឧត្តម
បណ្ឌិ ត្្ភាចរយរែាមន្ដ្រីអប់រ  ំបា្មធវើជា
អធិបត្ីកនុងកិចច្បជុំ្ កុមការង្ហរបមចចកមទ្យ្
ច្មុះវ ិ្ ័យអប់រតំាម្បព័្ធZoom កនុងមោល
មៅពិ្ិត្យម ើងវញិអពីំការអ្ុវត្តអាទិ្យភាព
្កមមភាព្ខំា្់ៗ្ិងការបមងកើត្យុទ្យធសាន្ដ្រ 
ថ្មី មែើមបមី្បើ្បា្់ធ្ធ្ល្ឱ្យបា្្ម្្ប
្្មាប់ដកលមអការអប់រមំៅកមពុជា។25 

                                                            
25 មយងតាមការចុះែាយរប្់មន ទ្យពំ័រ្ក្ួងអប់រ ំ
មៅនថ្ៃទី្យ០៩្ីហា ២០២២ 

 
រូបឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្្ភាចរយរែាមន្ដ្រីអប់រ ំ្ិង

្កមមភាព្បជុំ្ កុមការង្ហរបមចចកមទ្យ្ច្មុះវ ិ្ ័យ
អប់រតំាម្បព័្ធZoom 
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សនាិដ្ឋឋ ន 
      ជាចុងបញ្ចប់ ការអប់រ ំ្ ្មាប់ទងំអ្់ 
មា្មោលបំណ្ងជាម្ចើ្្ត្ូវបា្បមងកើត្
ម ើងមែើមបកីសាងមូលដ្ឋា ្្នឹះ្្មាប់
រមបៀបវារៈន្ការអប់រថំ្មី។ 
      តាមការមលើកយកមកខាងមលើ មទះបី
មា្នំ្ិត្រួមោន យ៉ា ងណាក៏មដ្ឋយ ដត្មបើ
ោម ្ឆ្្ាៈក៏មិ្អាចមៅរួចដែរ។អវីៗែារភាា ប់
ោន ទងំអ្់ ទងំធ្ធ្ល្ម្ុ្ស ទងំមោល
្មយបាយ ទងំថ្វកិា  ម ើយមបើ មយើង
្ិយយពីថ្វកិានឺមដរ ត្មលើម្ែាកិចចម្ះឯង។ 
ការមបើកមបះែូងទ្យទួ្យលយករួមោន  ពិម្្
ការែតល់ការអប់រែំបូំងមដ្ឋយឥត្និត្នថ្ា ្ិង
ជាកាត្ពវកិចច  ការអភិ វឌ្ ឍជំនាញដែល
ទក់ទ្យង្ឹងការង្ហរ ជាមរឿងចបំាច់។ មនាះវា
អាចជួយជរុំញភាពជាពលរែា្កលមោក 
្ិងការអភិវឌ្ឍ្៍្បកបមដ្ឋយចីរភាព ការ
បមងកើ្ចំ្ ួ្ន្្នូបម្ងៀ្ ្ិងនុណ្ភាពន្
ការអប់រ ំមដ្ឋយមា្ការធ្លនាថា រដ្ឋា ភិបាល
មា្ឆ្្ាៈកនុ ងការមធវើ ្ិង្បកា្់ខាា ប់្ូវការ
មបតជាញ ចិត្តដែនក ិរញ្ាវត្ាុចបំាច់។ ចំដណ្ក
សាា ប័្ ឬបុនគលពាក់ព័្ធ ្ត្ូវបមំពញការង្ហរ
មដ្ឋយ្ីលធម៌វជិាា ជីវៈខ្ព្់ ឈរមលើការ
អភិវឌ្ឍការអប់ររួំមោន ។ 
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ឯកសារពិសប្គ្នះ 
   -កង ឱ្ម  ការអបរ់ ំ្ ិងការអភិវឌ្ឍមៅកមពុ ជា    ការែាយរប្់វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ដ្រ 
       ្ិងវទិ្យាសាន្ដ្រ្ ងគម ២០២០ 
  -្ក្ួងអប់រ ំដែ្ទី្យបង្ហា ញែាូ វការអបរ់កំមពុ ជាឆ្ន ២ំ០៣០មោលមៅអភិវឌ្ឍ្៌្ បកបមដ្ឋយចីរភាពទី្យ
៤ ២០១៩ 
 -្ក្ួងអប់រ ំ ្ិកា្ងគមថាន កទី់្យ៧ ២០១៩ 
-្កុមអនក្រម្រហាត្ប ុក ្បព័្ ធអបរ់អំាសា ្  ការែាយរប្់្នឹះសាា ្្សាវ្ជាវ្ិងមបាះពុមព
ហាត្    
     ប ុក ២០២២ 
-មឃៀង ្ុធី ្្ីុ្ីវាសា មា៉ា ឌូ្ ដឆ្ម រទិ្យធី ការអបរ់មំៅកមពុ ជាឆ្ន ២ំ០១៥ ការែាយរប្់វទិ្យាសាា ្
បណ្រុ ះ    
    បណារ ល្ិង្សាវ្ជាវ មែើមបអីភិវឌ្ឍកមពុជា ២០១៥ 
-ជួ្ ណាត្ វចនា្ុ្កមដខ្មរ  ការែាយមដ្ឋយវទិ្យាសាា ្ពុទ្យធសា្្បណ្ឌិ ត្យ ១៩៦៧ 
 

ប្បភពសគ្ហទពំរ័៖ 
-www.khsearch.om 
-http://www.moeys.gov.kh 
-www.cnbc.com 
-https://education.stateuniversity.com 
-https://www.verywellmind.com 
-https://www.azquotes.com 
-www.dictionary.cambridge.org 
-www.thefamouspeople.com 
-www.pinterest.com 
- https://www.routledge.com 
 


